
  

 Několik let jsem si pohrával s myšlenkou o realizaci zateplení a fasády domu. (Přeci jen to 

není stejné, jako nakupovat brambory na tržnici, když se nedají jíst, vyhodí se. Je důležité si to 

pořádně rozmyslet.) Obhlížel kvalitu provedení zateplení, bez absence viditelných obrysů 

zateplovacích desek a rovinnost, stejnoměrnost nanesené probarvené omítky, na různých domech. 

Na některých stavení, by se nechal přesně spočítat počet desek, jak nekvalitně byla práce provedena. 

Když prováděli zateplení, na jednom bytovém domě ve Zruč nad Sázavou, netušil jsem, že za 

necelé tři roky, budu mít od stejné firmy zateplený celý dům. Vždy, když jsem šel okolo bytovky, 

říkal jsem si jak rychle se to mění, když sundali lešení, byl jsem výsledkem ohromen.  

 Začátkem letošního roku jsem dlouze hledal firmu, které bych své přání svěřil. Náhodou, i 

když to nebylo tak složité, (mají solidní SOE optimalizaci,) jsem narazil na stránky zatepleni-

levne.cz, které dále odkazuji na profibau.cz, (prošel všechny reference a on na mě vyskočil i onen 

bytový dům ve Zruči,) vyplnil poptávkový formulář na jedné i druhé stránce. (Nevěděl jsem, zda 

jsou obě stále provozovány.) Tuším, že hned následující pracovní den mě kontaktoval klidným 

příjemným hlasem pan Lukáš Jelínek, dotázal se na několik doplňujících informací, za několik 

hodin jsem obdržel předběžnou cenovou nabídku, následně jsme dohodli zaměření domu. Společně 

s Ondřejem Jouzou vyměřili pánové vnější obvodové stěny a stavební otvory, vše zanesli do 

nákresu. Po týdnu došlo k dohodě na datu realizace. Vše probíhalo podle dohodnutého 

harmonogramu. Závoz materiálu, stavba lešení apod. Vše, přesně, jak bylo dohodnuto.   

 Osm stupňů Celsia, stejná číslice vyjadřující časový údaj byla i na hodinách. Nastal den 

provedení díla. Vše měl pod palcem Vasyl, který je opravdu „machr“ ve svém oboru. Za 13 dní 

provedli chlapci vše, co bylo třeba, výslednou aplikaci probarvené omítky se šikulům podařilo v 

pěti lidech za 4 hodiny, v neděli, kdy běžně nepracují. Každý den byl panem Jelínkem kontrolován 

průběh činnosti, který byl stvrzen poděkováním. Pozdravení, shrnutí všeho podstatného, rozloučení 

se spolupracovníky a nabídnutím pomoci v případě nesnází či absencí čehokoliv potřebného k 

aplikaci. Zkrátka starost s tím, aby vše klapalo, jak má. Což už v dnešní době bohužel není 

samozřejmostí a už vůbec ne, od nadřízených. (Kteří nezdraví, neděkují, říkají udělej, je mi jedno 

jak, nebo ti seberu prachy.)  

 S čistým svědomím mohu firmu PROFIBAU doporučit. Jediné na co se budete muset 

připravit, je arogantní chování závistivých sousedů. 
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